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 .הניבומ תרושקת תרבח תורחוב תוניבומ תורבח



 .סקסה ירחא ילהנממ השימח ונצביק דחא גג תחח
 לע דיגהל םהל שיש המ הנה .לארשיב םיליבומה
 ,הרשע שש תונב תודליו ריהמ טנרטניא ןיב רשקה
 .תבככמ םהלש תבה תא ואצמי םא וביגי םה ךיאו
 .םתוא ולבק .םירתווה דחאב
 : נאפה יפחתשמ םעיפומ ו הבחכ םיולמה סימוצב
 .אלמ פאב ףשחיהל בוב ,בריסש



 םיקסעל צ/60 חוריא
 ינורטקא רחסמ

 עדימ תחטבא

 םיתרש חוריא םירתא חוריא
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 א .לורנקורו םירומיה ,םימס סקס
 'לראק .טנרטניאב רזויב הריהמה
 .אטחהש םיבשוח תשרב םיקסעה

 איה ןתחימצש תוישעתה ול
 .המל ונל חוודמ 'גדה
 ,םלתשמ
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 !ריעב שדח קילק שי
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 .בשחפ יקחשמו םיבשחמ טנרטניא
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 יפוטמל ךירדמה







 .לארשיב ליוזמה טנרטניאהו םיבשחמה רתא
 ורב תווכה חורקווה חוגל תוודו תורו כי ידו אצה יז

 .השילנל יט .חווודח חוג טיח םירתא
 .םיקטו לז תוודח ינו בושחמ ,סטיבדאג א יבול הנכוחו הרמוח

 .םיקחומו תור ואו, -ןבוזנכו תועבר .תוקסגה
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 ,םיירבע בכר יכירדמ המכ תשרל ולע םינורחאה םישדוחב
 םירזיבא יניקתמ המכ םגו ,םהירתא תא וצפיש םינאוביה
 .ויווחה ,תשרב תינוכס ונל רוחבל ונאצי .תשרל ולע
 .םכינפל תונקססהו





 כ 6%

 .תעכ שוכרל כת םינימזמ ק0-יה ןודעמ ףותיוב גניסנפסיד תרגח
 .דחוימ ריב ?יגמוווע 309 גזסמ תיעוצקמ וסרפסא תנוכמ

 רצ 398 םוקחב ו 349 ריחמב < וסרטסא תועה ושמן וחק
 רפי הדפו יול סיד ירא סיזרכג םיחלחל ינו הוה <

 .09-86655וו וגייח אנא חזנמזהל
 גניסופסיד

 יתרזכ 4% לוכרכ



 םימעפ טעמ אל רבכ םתעמש יאדווב
 תתוחפל ,וילא םתסנכנש ,חינהל םג
 םכינפל ?םינפבמ הארנ אוה ךיא
 :תורחא םילימב וא ,הכאלמב םישועה

 ך--

 ריבס .לטרופה ,הלאוו לש ומש תא
 םיעדוי םתא םאה ךא .תחא םעפ
 םישנאה לש םהייחב םוי לש רואית
 .רתאה לש ינשה וחצל םיאבה םיכורב
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